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لة اإلسترشادية للصف الثانى الثانوى تاريخمثاال  

م ( 9191-9112) الفصل الدراسى األول  

 السؤال األول :

ودينيا "" يًاواقتصادسيًا " " تأثرسكان شبه الجزيرة العربية بالفرس والروم سيا     

فى ضوءالعبارة السابقة ........ أجب                          

بإستخدام ......يًا تأثر العرب بالفرس والروم اقتصاد  

 )أ( الطرق التجارية الممهدة                             )ب( تأمين طرق القوافل 

الذهبية والفضية .)ج(أسواق مكة التجارية                               )د(العمالت   

 السؤال الثانى : 

كان من نتائج حروب الردة جوانب إيجابية وإيمانية انعكست على بناء الدولة 

ملسو هيلع هللا ىلص  . اإلسالمية , وتنفيذ السياسة التى أقرها الرسول الكريم   

التالية لحروب الردة يصنف تحت بند التوسعات .......أى من النتائج   

اإلسالم .  واء ول )أ( إعادة القبائل تحت راية  

 )ب(القيادة الحكيمة إلبى بكر للدولة اإلسالمية .

رك حربية . ا)ج(إتاحة الفرصة للمسلمين للدخول فى مع  

 )د(انطالق الجيوش العربية خارج شبه الجزيرة العربية . 

 السؤال الثالث : 

بمجموعة من اتسم ا يعتبر عهد األمان الذى منحه الخليفة عمر بن الخطاب عهد

 اإلمتيازات الموجه إلى ........

 )أ( اليهود            )ب( الروم             )ج( أهل إيلياء              )د( الفرس .

 



 

2 | P a g e  9 
م 9191-9112)لفصل الدراسى األول ا االسئلة اإلسترشادية للصف الثانى الثانوى تاريخ  

 السؤال الرابع : 

قال الخليفة أبو بكر الصديق " أترضون بما استخلفت عليكم , فإنى ما استخلفت عليكم ذا 

لوتمن جهد آما ا له وأطيعوا , فإنى والله قرابه , وإنى قد استخلفت عليكم عمر . فاسمعو

........ فرد الناس سمعنا وأطعنا الرأى "  

 فى ضوءالنص السابق  ...... أجب 

 استنتج السمة الغالبة إلختيار أبى بكرالصديق لعمر بن الخطاب خليفة للمسلمين .....

الشورى  )أ(التوريث                                                   )ب(   

 )ج(النصح واإلرشاد                                         )د( فرض الرأى  

 السؤال الخامس : 

 فند العبارة التالية 

البد من المحافطة عليه "  مهما  يًا" ورث العباسيون ميراثا بحر  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..  

 السؤال السادس :

ڊ........... ةعرف نظام االستطالع الحربى فى عهد الدولة األموي  

والموانى                          )ب( حالة اإلستنفار الكبرى تحصين المدن )أ(  

)د( عمليات الكروالفر.                           )ج( الصوائف والشواتى     

 السؤال السابع : 

مما دعاه  ملسو هيلع هللا ىلصفى العام العاشر من البعثة النبوية , اشتد ايذاء قريش لرسول الله

 للبحث عن أمل أفضل لنشر الدعوة فخرج إلى ....... 

 )أ( مكة                                                  )ب( يثرب          

 )ج( الطائف                                             )د(الحبشة    
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 السؤال الثامن : 

"استخدمت قريش أساليب متعددة لمواجهة الدعوة اإلسالمية """  

قريش طبقا لترتيبها الصحيح .......أى من هذه األساليب التى استخدمتها   

حرب الشائعات  –اإليذاء والتعذيب  –التفاوض  –)أ(المقاطعة   

التفاوض –المقاطعة  –اإليذاء والتعذيب  -)ب(حرب الشائعات   

. المقاطعة –اإليذاء والتعذيب -التفاوض  -حرب الشائعات  )ج(  

عذيب .اإليذاء والت –التفاوض  -حرب الشائعات  –)د( المقاطعة    

 

 السؤال التاسع : 
بعد أن قضى أبو بكر على المرتدين وعم السالم شبه الجزيرة العربية , 

" فأطمئن لقوة المسلمين وإمكاناتهم القتالية   

 فى ضوء العبارة السابقة 

 استخلص مردود ذلك النصر على أبو بكر الصديق ؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................  

لسؤال العاشر : ا  

ضرب األنصار أروع األمثلة فى مساعدة المهاجرين . فعن أبى هريرة 

أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل , قال : ال  ملسو هيلع هللا ىلصقال " قالت األنصار للنبى 

 تكفوننا المؤنة ونشرككم فى الثمرة فقالوا : سمعنا وأطعنا .

 رواه البخارى"

 فى ضوء النص السابق          ...... أجب 

 ما القيم الموجبة التى تميز بها النص السابق . 

ساواة بين الجميع )أ(االستقالل المادى لكل فئة .                     )ب(الم  

 )ج(تقوى الله فى السر والعالنية                    )د(حسن معاملة اليهود .
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لسؤال الحادى عشر : ا  

ال للحكمة من القرآن وتطبيق قواعده , وقد تجلت هذه اكان رسول الله مث

 الصفات قبل نزول الدعوة اإلسالمية . 

 فأى من هذه األحداث يؤكد على ذلك ......

عام الفيل ودخول أبرهة مكة . )أ(  

 )ب( وثيقة مقاطعة بنى هاشم 

 )ج( دستور صحيفة المدينة 

األسود فى موضعه )د( وضع الحجر  

 

 السؤال الثانى عشر :

أى عمل يجب القيام به يحتاج إلى خطوات إلعداده وتنفيذه وإلى صبر "

وجلد وقوة تحمل , ويمر بالعديد من السنوات حتى يظهر فى صورته 

لنهائية "ا  

 فى ضوء العبارة السابقة ... أجب 

 أى مما يلى ينطبق عليه هذا القول ....... 

متيازات ألهل إيلياء )أ(عهد األمان واأل  

 )ب(اجتماع سقيفة بنى ساعدة .

 )ج(الدعوة السرية والعلنية للسيرة النبوية . 

 )د(إصدار وثيقة المقاطعة لبنى هاشم .

 

والنجاح  بالتوفيق    
 

 


